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 2 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 صلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين..
أن  على بعض المتن من غير -أي البخاري -أما اقتصاره "و  :-رحمه هللا تعالى– ؤلفقال الم

موقوًفا  له ذلك في الغالب إال حيث يكون المحذوف يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه ال يقع
 ويحذف وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ،الصحابيعلى 
ابن  ألنه ال تعلق له بموضوع كتابه، كما وقع له في حديث هذيل بن شرحبيل عن ؛الباقي

ا ة كانو وإن أهل الجاهلي ،قال: "إن أهل اإلسالم ال يسيبون  -رضي هللا تعالى عنه-مسعود 
ن مسعود "جاء رجل إلى عبد هللا ب :ه وهو مختصر من حديث موقوف أّولههكذا أورد ،"يسيبون 

ن أهل إ: فقال عبد هللا ،فمات وترك مااًل ولم يدع وارًثا ،فقال: إني أعتقت عبًدا لي سائبة
 إن تأثمتف ،ثهفلك ميرا ،فأنت ولّي نعمته ،وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون  ،اإلسالم ال يسيبون 

 .ونجعله في بيت المال" ،وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك
 الم الإن أهل اإلس :وهو قوله ،فاقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من هذا الموقوف

 ".يسيبون 
 .أهل اإلسالم أنهم ال يسيبون  ه: إنقول وهو 
حب ألنه يستدعي بعمومه النقل عن صا ؛إن أهل اإلسالم ال يسيبون  :وهو قوله"طالب: ال

واضع ألنه ليس من موضوع كتابه، وهذا من أخفى الم ؛الشرع لذلك الحكم، واختصر الباقي
ه عادتإلالتي وقعت له من هذا الجنس. فقد اتضح أنه ال يعيد إال لفائدة حتى لو لم يظهر 

ذي تشتمل لحكم ال مغايرةفائدة من جهة اإلسناد وال من جهة المتن، لكان ذلك إلعادته ألجل 
 ".الثانية عليه الترجمة

نعم،  ألنه يستنبط منه فائدة أخرى  ؛يستنبط منه، فيعيده في الموضع اآلخر كثرة مايعيده ألجل  
يغ ي الصفوإذا أعاده في الباب نفسه فإنه لما فيه من االختالف إما في المتن وإما في السند وإما 

 األداء.صيغ 
لئال  ؛موجًبا إلعادته ألجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانيةكان ذلك ف"طالب: ال

 سناد عنه لإلوهي إخراج ،يعّد تكراًرا بال فائدة. كيف وهو ال يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية
 ؟شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك

فلها  ،ل وفعلفيوردها تارة مجزوًما بها كقا ،وأما إيراده لألحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة 
 ."روى ويذكرحكم الصحيح، وغير مجزوم بها كي  

وهو  ،ضمن في حالة الجزم من حذف -رحمه هللا–ألن اإلمام البخاري  ؛لها حكم الصحيح 
 منهم من يستحق بشرطه وهم كثير،ف ؛برز من الرواة ويبقى النظر فيمن أ   ،صحيح إلى من أبرز

إلى غيره كمسلم مثاًل، ومنهم من هو صحيح على شرط  حيصر دونه وهو صحومنهم من يق
 .نومنهم ما هو حس ،غيره
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 3 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

واًل وغير مجزوم بها كيروى ويذكر. فالمرفوع تارة يوجد في موضع آخر منه موص"طالب: ال
ه ال ذ إنإ ؛وتارة معلًقا، فاألّول وهو الموصول إنما يورده معلًقا حيث يضيق مخرج الحديث

 ..".واشتمل المتن على أحكام ،يكرر إال لفائدة، فمتى ضاق المخرج
 علق

 ما ال هوواحتاج إلى تكريره يتصرف في اإلسناد باالختصار خوف التطويل، والثاني و " طالب:
 ".فيستفاد منه الصحة ما أن يذكره بصيغة الجزمإيوجد فيه إال معلًقا، ف

 الصحيحفي وثالث مئة وأربعين أو واحد وأربعين كلها موصولة  من ألف امئة وستين حديثً ذكر 
 .وهي محل بحث ،هذه أحاديث لم توصل بالصحيح ،إال مئة وستين أو مئة وتسع وخمسين

من لكن يبقى النظر في ،فيستفاد منه الصحة عن المضاف إلى من علق عنه وجوًبا"طالب: 
في  السببفومنه ما ال يلحق، فأما األّول  ،أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلحق بشرطه

بل  ،لهم يهمكونه لم يوصل إسناده لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراده مستوفًيا ول
 له من أو لكونه لم يحصل عنده مسموًعا، أو سمعه وشك في سماعه أورده معلًقا اختصاًرا،

من فذا فيما أورده عن مشايخه، شيخه، أو سمعه مذاكرة فلم يسقه مساق األصل، وغالب ه
ن عن ن سيريلوكالة: قال عثمان بن الهيثم: حّدثنا عوف حّدثنا محمد با ذلك أنه قال في كتاب

رمضان"  بزكاة -َسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه وَ -قال: "وّكلني رسول هللا  -رضي هللا عنه-أبي هريرة 
 .الحديث بطوله

ع منها وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موض ،فضائل القرآنوأورده في مواضع أ َخر منها في  
عه م يسملحدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه. وقد استعمل البخاري هذه الصيغة فيما 

خر قال فالن، ثم يوردها في موضع آ :من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها عنهم بصيغة
 ."مواضعهابواسطة بينه وبينهم، ويأتي لذلك أمثلة كثيرة في 

 ال يلزم من إيراد الحديث بصيغة قال، إذا رواه عن شيخه الذي سمع منه وحدث عنه بأحاديث 
ن صيغة قال إ :منهم من يقول ،ى عنه حديًثا بصيغة قال، ال يلزم أنه يكون لم يسمع منهو ور 

ال لكن غاية ما في ق ،تستعمل في حال المذاكرة إذا سمع في حال المذاكرة أو في حال التحديث
 بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن يكون ال باالنقطاع  أنه نقل عن يحكم لها باالتصال

 .وأن ال يوصف بالتدليس ،روى عنهلقي من  قد الراوي 
حّدثنا هشام بن يوسف، فذكر حديًثا، ثم  :قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسىف"طالب: ال

قال: حّدثوني بهذا عن إبراهيم. ولكن ليس ذلك مّطرًدا في كل ما أورده بهذه الصيغة. لكن مع 
أنه سمع ذلك من شيوخه، وال  هذا االحتمال ال يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على
يره بأن لفظ قال: ال يحمل على يلزم من ذلك أن يكون مدلًسا عنهم. فقد صّرح الخطيب وغ
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 4 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

السماع إال ممن عرف من عادته أنه ال يطلق ذلك إال فيما سمع، فاقتضى ذلك أن من لم 
 .عرف ذلك من عادته كان األمر فيه على االحتمالي  

الت وأما ما ال يلتحق بشرطه، فقد يكون صحيًحا على شرط غيره، كقوله في الطهارة. وق
يح حفإنه حديث ص حيانه،أيذكر هللا على كل  -لَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -عائشة: كان رسول هللا 

 . "أخرجه في صحيحه ،على شرط مسلم
 .صحيح مسلمفي خرج م 
 :ن جّدهوقد يكون حسًنا صالًحا للحجة كقوله فيها: وقال بهز بن حكيم عن أبيه ع" طالب:ال

 . "هللا أحق أن يستحيا منه من الناس
 .شعيب عن أبيه رو بنعمبن حكيم عن أبيه من قبيل الحسن بعد األقوال ك بهزهذه سلسلة  

فإنه حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن. وقد يكون ضعيًفا ال من "طالب: 
  ".جهة قدح في رجاله

 .ال من جهة قدح في رجاله ،ي إسنادهالنقطاع ف ،نقطاع يسير في إسنادهال 
 ال معاذوقال طاوس: ق :كقوله في كتاب الزكاة ،انقطاع يسير في إسنادهبل من جهة "طالب: ال

لذرة ِس في الصدقة مكان الشعير وايبن جبل ألهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لب
 اوس صحيحطإلى  . فإن إسناده-َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أهون عليكم وخير ألصحاب محمد 

  .."إال أن طاوًسا
 .طاووس لم يسمع لكن 

فاد منه أما ما يذكره بصيغة التمريض فال يستو  .إال أن طاوًسا لم يسمع من معاذ"الطالب: 
 ".الصحة عن المضاف إليه

 .بصيغة التمريض ما وصله في الصحيحوال الضعف أيًضا؛ ألنه علق  
لى وفيه ما ليس بصحيح، فاألّول لم يوجد فيه ما هو ع ،لكن فيه ما هو صحيح"طالب: ال

ا ى، ولم المعنبوال يذكرها إاّل حيث يذكر ذلك الحديث المعلق  ،شرطه إال في مواضع يسيرة جدًّ
اتحة في الرقى بف -مَ َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ -يذكر عن النبي و  : كقوله في الطب ،ذلكبيجزم 
ة عن ع آخر من طريق عبيد هللا بن األخنس عن ابن أبي مليكفإنه أسنده في موض ،الكتاب

فذكر  ،يه لديغفبحي  مّروا -َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أن نفًرا من أصحاب النبي  ،ابن عباس
 الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب. 

كتاب  يه أجًراذتم علأحق ما أخأن » :لما أخبروه بذلك -َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وفيه قوله 
  .."فهذا لما أورده بالمعنى لم يجزم به إذ. «هللا

أما الضعيف الذي يعلقه بصيغة التمريض وضعفه بين فإنه ينص  ،بل علقه بصيغة التمريض 
 .ولم يصح ، يتطوع اإلمام في مكانهال :ذكر عن أبي هريرةي   ،يصرح بضعفه ،عليه
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 5 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

َلْيِه  عَ َصلَّى َّللاَّ  -إذ ليس في الموصول أنه  ؛بالمعنى لم يجزم بهفهذا لما أورده الطالب: 
 .رهمن تقري د ذلكذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعله، فاستفي -َوَسلَّمَ 

 ه ليسفمنه ما هو صحيح إال أن ،أما ما لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغةو 
ْيِه  َعلَ ى َّللاَّ  َصلَّ -ويذكر عن عبد هللا بن السائب قال: قرأ النبي  :على شرطه كقوله في الصالة

ه أخذت حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى ،المؤمنون في صالة الصبح -َوَسلَّمَ 
. ومنه ما هو حسن في صحيحه أخرجه سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم

َلْيِه  عَ َصلَّى َّللاَّ  -أن النبي  -رضي هللا عنه-كقوله في البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان 
 . «إذا بعت فاكتل»قال:  -َوَسلَّمَ 

ولى قذ معن من ،وهو صدوق  ،وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبيد هللا بن المغيرة
ي ومن طريقه أخرجه أحمد ف . ه سعيد بن المسيبعثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه علي

ء عن المسند إال أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطا
 عثمان وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضده من ذلك. 

 َّللاَّ  لَّى َص  -افقته كقوله في الوصايا عن النبيومنه ما هو ضعيف فرد، إال أن العمل على مو 
حق ث أبي إسن حديأنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذّي موصواًل م -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ".رث ضعيفاوالح ،السبيعي عن الحرث األعور عن عليّ 
 .شديد الضعف اف جد  وهو ضعيف ضعي

 شديد الضعف؟الطالب: 
  .كذب بل نعم 

ا هو ثم حكى إجماع أهل المدينة على القول به. ومنه م ،وقد استغربه الترمذي"الطالب: 
 ".حيث يقع ذلك ا،وهو في البخاري قليل جدًّ  ،ضعيف فرد ال جابر له

 .يصرح يصرح بضعفه 
 وله فيقوحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخالف ما قبله. ومن أمثلته " :طالبال

  ".َرْفعه كتاب الصالة: ويذكر عن أبي هريرة
 . -عليه الصالة والسالم–يعني رفعه إلى النبي  ،َرَفَعه 
و حديث ولم يصح وه. «ال يتطّوع اإلمام في مكانه» :ويذكر عن أبي هريرة َرَفَعه"طالب: ال

َلْيم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن  ل سماعيإأخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي س 
، لف عليه فيهوشيخ شيخه ال يعرف، وقد اخت  عن أبي هريرة، وليث بن أبي سليم ضعيف، 

 .فهذا حكم جميع ما في البخاري من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض
  ".جزم فيهاوأما الموقوفات فإنه ي  
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 6 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

 .يكفي يكفي 
 قف عليه. ،طويل نقف عنده 
 


